
ندوةاالحد  27  ديسمبر  2009   22
ندوة »األنباء« حول االستجوابات ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة والمطلوب من السلطتين في ظل التطورات األخيرة )1 ـ 2(

صعود رئيس الوزراء المنصة كان استحقاقًا ديموقراطيًا
وأكد حق المجلس في محاسبة الحكومة مجتمعة

ال يجوز للحكومة أن تعترف باألغلبية عندما تسـاندها في االسـتجوابات ثم تتخلى عنها في التشـريعات المهمة

النائب د.حسن جوهر

نائب رئيس التحرير املدير العام الزميل عدنان الراشد متحدثا وتبدو د.معصومة املبارك ود.حسن جوهر

النائبة د.معصومة املبارك النائب عبدالرحمن العنجري النائب مبارك الوعالن اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي

 من وضع الالئحة أراد أن ُيْفِرط بحمــاية الســلطة 
التنــفيذيـة وهـذا النفس نجـده في الدسـتور أيضًا
 الرأي العام ينظر إلى أدوات المحاسـبة 
كشـكل من أشـكال المبارزة أو النزال وهذا 
ما يخلق حالة نفسـية مضرة بالديموقراطية
الداخليـة الالئحـة  تعديـل  يمكـن   
لـ »تطبيع« االستجواب والتخفيف من شروطه 
الشـكلية والحالـة االحتفاليـة التـي ترافقـه
 هنـاك نوعـان مـن النصـوص الدسـتورية: 
نصـوص ذات طابـع فنـي و»هيـكل الدسـتور« 
واألولى تعديلها عادي أمـا الثانية فتعديلها يخلق 
توازنات جديدة.. وطلب حماية أكبر للحكومة في 
المساءلة دون واجبات أكبر عليها أمر غير مرغوب

اللعبة السياسـية   المشـكلة تكمن فـي 
رئاسـية ديموقراطيـة  فـي  لسـنا   فنحـن 
أو برلمانية وإنما »شـبه ديموقراطية برلمانية«
أول  كنـت  االنتخابيـة  حملتـي  خـالل   
المطالبيـن لرئيس الوزراء بأن يكون فارسـًا 
ويعتلـي المنصـة ويواجـه الحجـة بالحجة
النفسـية  للحالـة  الرئيسـي  السـبب   
التـي تحيـط باالسـتجوابات هو أنهـا دومًا 
األعمـال جـدول  علـى  األولويـة  تعطـى 

 بلدنـا ال يتحمل كل المعـارك الدائرة 
والفوضـى ونأسـف أننـا تركنـا القضايـا 
الحقــيقية والتحــــديات  األهـــم 

عبدالرحمن العنجري:د.محمد الفيلي:

محاور الندوة
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الطبيعة البرملانية للنظام.
فعلى سبيل املثال ان نطلب أغلبية أكثر لتفعيل املسؤولية 
السياس����ية يعني حماية اكبر للحكومة دون ان يكون في 
املقابل مسؤوليات اكبر لها، وهذا يخل بالتوازن وهو غير 
مرغوب به، ونالحظ ان تلك الفكرة طرحها العضو الفاضل 

على الراشد وقد انتبه خلطورتها وتراجع عنها.
استجواب رئيس الوزراء

من جهة اخ����رى، فان صعود رئيس مجلس الوزراء الى 
املنصة هو أمر حتمي، فال ميكن ان يوجد نظام برملاني دون 
وجود رئيس وزراء يحاس����ب وذلك النه عندما نتكلم عن 
رئيس مجلس الوزراء فانن����ا نتكلم عن الفريق احلكومي 
وال ميك����ن ان اقول بان الوزارة فريق متضامن وفي املقابل 
اقول ال يجوز اس����تجواب رئيس مجلس الوزراء الن عدم 
جواز اس����تجوابه يعني ان احلكومة ال ميكن اس����تجوابها، 
فان استجواب الوزراء يعني استجواب الوزير في جزئية 
محددة، اما تش����ديد األمر بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء 

فهو عدم اعتراف بإمكان استجواب احلكومة.
وبالتالي فان صعود رئيس مجلس الوزراء أمر منطقي 
وبخالف ذلك لن يكون هناك نظام برملاني، واعتقد ان رئيس 
مجلس الوزراء فّوت فرصة جيدة بعدم علنية اس����تجوابه 
كونه ميتلك اغلبية ساحقة وكان من املمكن ان يطرح وجهة 

نظره مبا يخدم احلكومة في جلسة علنية.
الحكومة والبرنامج

وأعتقد الي����وم بعد هذه املرحلة وبظ����ل حكومة متتلك 
هذه األغلبية يصبح من الس����يئ جدا أال تستخدم احلكومة 
صالحيتها وهي متتلك تلك األغلبية، فالدستور الكويتي مت 
تصميمه إلعطاء السلطة التنفيذية دورا واسعا فهناك حماية 
مشددة للسلطة التنفيذية حتى من دون األغلبية البرملانية، 
فالسلطة التنفيذية في الكويت ال حتتاج ألغلبية برملانية 
س����احقة، والدستور أعطاها إمكانات كثيرة وأعتقد انها لم 

حتسن استغاللها في املاضي وأخشى أال تستخدمها اآلن.
من جهة اخرى، ان السلطة التنفيذية موجودة لتنفيذ برنامج 
وهذه مسألة مهمة في النظام البرملاني، وبرنامج احلكومة هو 
الذي ُتشكل الوزارة على اساسه وليس الوزارة هي التي تقرر 

مشوقا وكل طرف يقول »انتظروا مفاجآتي يوم االستجواب 
وانتظروا ماذا أقول يوم االستجواب« وبالتالي خلقت مدة زمنية 

للتسويق وتصعيد االستجواب محولة إياه إلى »بعبع«.
ماذا نفعل؟ اآلن هذا هو الوضع املوجود أمامنا ومن املمكن 
ان نعدل في الالئحة الداخلية لنخفف من الش���روط الشكلية 
الكثيرة في االستجواب مبا يقود الى تطبيع االستجواب وهذا 
ايضا يخفف من التوتر. ان جتربة معايشة االستجوابات بدأت 
تخلق رأيا عاما يطالب بالتخفيف من حدة لغة االس���تجواب 
وكل تلك العناصر قد تقود الى التخفيف من اإلحساس بالتوتر 

من هذه األداة.
تعديل الدستور 

وقد تابع����ت في الفترة األخي����رة مطالبة بعض النواب 
بتعديل الدستور، وأود ان اؤكد بهذا الصدد ان الدستور يحدد 
إجراءات تعديله وبالتالي فان تعديل الدس����تور ال يخالف 
الدستور نفسه باإلضافة الى انه عندما نتكلم عن الدستور 
فان لدينا نوعني من النص����وص: نصوص ذات طابع فني 
ونصوص اس����ميها »الهيكل« للدستور القائم. والنصوص 
ذات الطابع الفني تتمثل في حتديد عدد األعضاء على سبيل 
املث����ال، فتلك النصوص الفنية الطاب����ع ميكن تعديلها، اما 
النصوص املرتبطة بالهيكل فالبد ان نعلم ان هذا الدستور 
عندما وضع قام على اساس توازنات سياسية ومثال على 
ذل����ك وجود الوزراء غير املنتخبني داخل البرملان وهذا أمر 
ش����اذ فالوزير غير املنتخب ليس ل����ه ان يكون عضوا في 
البرملان كونه غير منتخب، 
ووجد في مقابل ذلك توازن 
بان ذلك الوزير ال يس����اهم 
في التصويت على موضوع 
طرح الثق����ة، واآلن جند ان 
بعض التعديالت املطروحة 
ه����ي تعديالت ف����ي الهيكل 
تقتضي اإلحساس باننا امام 
خلق توازنات جديدة وهذا 
امر سياسي متاما ويجب ان 
ننبه حقيق����ة الى ان بعض 
التعديالت س����تتناقض مع 
الطبيع����ة الدميوقراطية او 

نظره، اذن لدينا إشكالية نفسية متمثلة في عدم الدخول في 
تدريب وتأهيل مسبق ملواجهة مستحقات النظام البرملاني، 
ويأتي أيضا عنصر آخر وهو انه اليزال الرأي العام ينظر الى 
أدوات احملاسبة البرملانية كشكل من أشكال املبارزة أو النزال 
وهذا ما يخلق هالة نفسية من وجهة نظري مضرة على املدى 
املتوس���ط والبعيد بالدميوقراطية، نع���م على املدى القريب 
هي تخلق شكال من أشكال االرتباط بني اجلمهور واملؤسسة 
البرملاني���ة ولكن هذا االرتباط برأيي ال يأتي بخير كثير ألنه 
باملقابل يعطل األجواء التي يفترض ان تكون موجودة للعمل 

البرملاني.
واعتقد انه قد يكون هناك سبب اضافي ملا يحصل وهو ان 
من وضع الالئحة الداخلية اراد ان يفرط في حماية السلطة 
التنفيذية وهذا النفس جنده في الدس���تور ايضا، فجعل من 
أدوات الرقاب���ة وبالذات في الش���ق النهائي اخلاص بتحريك 
املسؤولية السياسية أدوات ثقيلة جدا وهذا الثقل في األدوات 

يقود بالضرورة الى تصعيد إلعطاء هالة في االستخدام.
الفرنسيون واإلنجليز واالستجوابات

فعلى سبيل املثال فان االستجواب وهو من األدوات األكثر 
تخويفا في النظام البرملاني الكويتي جند أسلوبني للتعامل 
معه على صعيد الدول االخرى، اوال جند في اطار دستور1958 
الفرنسي القائم ان الفرنسيني أتوا الى هذه األداة مبا تضمنه 
من احتفالية ضخمة جتعل الش���ارع يقف على رجل واحدة 
واخ���ذوا جوهرها ثم الغوا مس���ماها وجعلوا هناك جلس���ة 

أسبوعية لألسئلة واألجوبة 
العلني���ة وه���ذا ه���و »قلب 
االستجواب« بان اطلب جوابا 
وان احص���ل عليه في حوار 
مباشر، فخففوا بذلك التوتر 
املتصاعد في االستجواب، وفي 
البرملاني االجنليزي  النظام 
االستجواب هو عملية مباشرة 
ال تس���تغرق م���دة طويلة، 
والفكرة انه���ا حتمي الوزير 
كي يعد نفسه بشكل جيد، اما 
في الكويت فاملمارسة  فتحت 
الباب جلعل االستجواب عرضا 

آالء خليفة
يراقب املتابع للمشهد السياسي في اآلونة األخيرة ما مرت به البالد 
من حالة احتقان خالل فترة تقدمي االستجوابات املتزامنة لرئيس مجلس 
الوزراء والنائب األول ووزيري األشغال والداخلية والتي نوقشت جميعها 
في جلس��ة ماراثونية تاريخية، ثم ما تالها من أزمات وأجواء مشحونة 

على خلفية إثارة النعرات الفئوية والطائفية.
ولقد شكل صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد للمنصة 
حدثا تاريخيا على صعيد املمارس��ة الدميوقراطية في البالد، ولتقييم 
التجربة عقدت »األنباء« ندوة سياسية استضافت فيها عددا من النواب 
باإلضافة الى اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي. واليكم تفاصيل احملور 
األول حول النظرة لالستجوابات ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء 
املنصة وسنعرض غدا »احملور الثاني واألخير من ندوتنا حول مستقبل 

العالقة بني السلطتني في ظل التطورات األخيرة«.

اخلبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.محمد الفيلي: بداية نحن في إطار نظام برملاني وبالتالي فمن 
املنطقي ان تكون احلكومة مس���ؤولة أم���ام البرملان، وأيضا 
الدميوقراطية التي نأخذ بها وهي كأي دميوقراطية تعني ان من 
ميلك السيادة هو الشعب، وعندما أقول ميلك السيادة أي انه 

ميلك التشريع والتنفيذ أو الرقابة على التنفيذ بدال منه.
وف���ي ظل مبدأ الفصل بني الس���لطات يك���ون التنفيذ من 
اختصاص الس���لطة التنفيذية، والشعب ميلك الرقابة على 
التنفي���ذ ولكن مبا أننا نأخذ بدميوقراطي���ة نيابية إذن فان 
املجلس املنتخب هو الذي ميلك االختصاص بالتشريع والرقابة 

نيابة عن الشعب.
 وبالتالي ال ميكن ان نتصور دميوقراطية من دون رقابة 
على الس���لطة التنفيذية وال نتصور نظاما برملانيا من دون 
رقابة على الس���لطة التنفيذية، واإلش���كالية تقع من وجهة 
نظري في عدد من األمور لعل أبرزها حالة أسميها نفسية او 
سياسية وهي حالة »حتسس« من ممارسة األدوات الرقابية 
وافتراض ان الرقابة هي حكم باإلعدام، وهذا الش���عور بذاته 
سيئ من الناحية املنهجية، وأيضا من جهة أخرى فان أعضاء 
السلطة التنفيذية في الغالب ال ميرون مبراحل تدريب على 
املواجهة او عل���ى األقل جزء منهم عندم���ا يتم اختيارهم ال 
ُيراعى هذا املعيار في اختياره، علما بان الدميوقراطية اليوم 
تعني ان من ميتلك الس���لطة التنفيذية ميارس االختصاص 
التنفيذي مبقابل وهو القدرة على توضيح ملاذا فعل ما فعل 
وملاذا اختار هذا الطريق، أي أنه يس���تطيع الدفاع عن وجهة 

المشاركون  في الندوة
النائب مبارك الوعالن
النائب د.حسن جوهر

النائب عبدالرحمن العنجري

النائبة د.معصومة املبارك
اخلبيـر الدسـتوري د.محمد 

الفيلي

ـ االستجواب ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء املنصة.
ـ املطلوب من السلطتني التنفيذية والتشريعية في املرحلة املقبلة 

في ظل التطورات األخيرة.  ـ التوصيات.

)متين غوزال(




